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O contexto da mudança obrigatória  



Transição do modelo presencial para o online 

Percentage of US Higher Ed Institutions Moving to Fully Online Delivery of Tradition Face-to Face Course During CoVID-19 



Os números não mentem!  
Mais de 25 anos de EAD "cultura online" consolidada no Brasil. 



Os recursos das tecnologias da WEB 3.0 e WEB 4.0 são utilizados pelos estudantes 
para seu  aprendizado extraclasse. 



Fonte: Brasil: relatório Digital em 2019 
 



Estar em toda parte ao mesmo tempo:  
As tecnologias estão embarcadas em celulares.  



No Ensino 
Médio ou no 

Ensino 
Superior, todos 
se perguntam 
como serão as 

aulas? 
 



PORTARIA Nº 345	de	19	DE	MARÇO	DE	2020	
○  Art.	1º	Fica	autorizada,	em	caráter	excepcional,	a	substituição	das	disciplinas	

presenciais,	 em	 andamento,	 por	 aulas	 que	 utilizem	meios	 e	 tecnologias	 de	
informação	e	comunicação.	

○  §	4º	Especificamente	para	o	curso	de	Medicina,	fica	autorizada	a	substituição	
de	que	trata	o	caput	apenas	às	disciplinas	teóricas-cognitivas	do	primeiro	ao	
quarto	ano	do	curso.	

○  A	 educação	 básica	 está	 sendo	 regulamentada	 pelos	 Conselhos	 Estaduais	 de	
Educação.	

○  §	 5º	 As	 instituições	 deverão	 comunicar	 ao	Ministério	 da	 Educação	 a	 opção	
pela	substituição	de	aulas,	mediante	ofício,	em	até	quinze	dias."	(NR)		

 

 Suspensão ou Substituição das aulas: Orientações do MEC  



Os arts. 4º e 5º da MP 927/2020 autorizaram 
expressamente a realização do estágio no 
formato de Teletrabalho/ Trabalho Remoto/ 
Trabalho a Distância. 

      A Hoper realizou um Webinar disponível  

 

Na transição: o Teletrabalho 



MANTENHA CONTATO 

-  Mesmo que 
virtualmente (olho no 
olho) 

-  Crie informativos e 
anúncios.  

-  Tenha um canal de 
atendimento. 

-  Verifique o 
aprendizado por meio 
de avaliações. 

SIMPLIFIQUE 

-  Defina o modelo a ser 
utilizado: síncrono ou 
assíncrono.  

-  Escolha as 
plataformas. 

-  Capacite professores e 
alunos. 

-  Comunique 
intensamente todos os 
envolvidos. 

-  Acompanhe e avalie. 

CRIE UMA ROTINA  

-  Cronograma semanal 
de estudos; 

-  as sessões de aulas; 
-  a postagem dos 

conteúdos de estudos; 
-  a entrega e o 

recolhimento das 
tarefas e atividades; 

-  sessões de dúvidas 
dos alunos. 

 
Atenção:  a rotina está associada 
ao objetivo de sua aula. 
 
 

Como não parar o calendário letivo?  
É hora de manter a tranquilidade e nada de pânico. O que preciso fazer:  



O modelo de EAD é excelente referência: o que preciso considerar na emergência? 

Modelo sistêmico para Educação a Distância (adapt de Moore e Kearsley, 1996) 



Fonte: 
https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-2-Integracao-do-modelo-da-sala-de-aula-invertida-com-
metodologias-ativas-Fonte_fig2_322567566 
 

As metodologias ativas são uma ótima estratégia 



Ambientes virtuais   



Ferramentas para transmissão  



Conteúdos gratuitos 



Para melhorar a performance 



Para melhorar a performance 



Para melhorar a performance 



Conteúdo complementar 



Recursos Educacionais Abertos - REAs 



Contexto de gestão das IEs 

Lições Aprendidas: A tecnologia é essencial para os serviços 



Capacitação dos professores para o domínios das tecnologias. 

Tecnologias para a gestão dos serviços. 

Tráfego e velocidade da internet. 

O resultado é magnífico! Alunos contribuindo e produzindo tutoriais, orientações. 
Comunidade de professores trocando experiências e aplicativos. Irá mudar a 
história do ensino presencial. 

Acessibilidade…. atender online. 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios & Resultados 



Estamos a disposição…. 

instagram.com/novastecnologiaseducacionais/   

https://www.facebook.com/novastecnologiaseducacionais 
 

Jucimara Roesler (31) 9 8440.0940 
jucimararoesler@hotmail.com  

Jeferson Pandolfo (21) 9 8165.2756 
jpandolfo@hotmail.com  

 

Parece simples, vamos continuar... 


